
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 11849 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
  

 

CODE: QR601 GRAND UK ทวัรอ์งักฤษ 9วนั 6คนื 

GRAND UK 
บนิลดัฟ้าโดยสายการบนิ Qatar Airways 

 

 บนิลดัฟ้าเขา้สูป่ระเทศองักฤษโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว 

 ผา่นเอดนิเบริก์ (Edinburge) เมอืงหลวงของปรพเทศสกอ๊ตแลนด ์

 เดนิเลน่เมอืงออ๊กฟอรด์ (Oxford) เมอืงแหง่การเรยีนรู ้

 เยอืนบา้นเกดิของวลิเลีย่ม เช็คสเปียร(์William Shakespeare) 

 ชมสโตนเฮน้จ1์ใน 7สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

 ถา่ยรปูกบัปราสาทคารด์ฟิฟ์ 

 ลอ่งเรอืทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีรช์มธรรมชาตทิีส่วยงาม  

 เยอืนสนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ทีเ่มอืงแมนเชสเตอร ์ 

 ชมเมอืงออ๊กซฟอรด์ ชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้แฮรร์อด 

 ซติีท้วัรล์อนดอน หอนาฬกิาบิก๊เบน ถา่ยรปูลานหนา้พระราชวงับคักิง้แฮม จตัรุสัทราฟลัการ ์ 

 ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กฟอร ์

 ลิม้ลองอาหารมือ้สดุพเิศษทีร่า้นอาหาร Four Season 



 

 

 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

11 เม.ย.-18 เม.ย. 20111 เม.ย. -  19 เม.ย. 2019 69,900 เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 

50% ของราคาทวัร ์

 

12,000 25 

    4 ม.ิย. – 12 ม.ิย. 2019

  

65,900 12,000 25 

        *ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่6,000บาท* 

 

Flight Detail: 

  
 

 
 
 

16:00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขา

ออก4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์QR สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ที่

บรษิทัคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ ัง่ โหลด

สมัภาระ และออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

  19.35 น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์เท ีย่วบนิที ่QR833   

23.25 น. เดนิทางถงึ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

 
01.15 น.          ออกดนิทางสูท่า่อากาศยานเอดนิบะระ ประเทศองักฤโดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์ เทีย่วบนิที ่

QR031 

06:00 น.         เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิฮทีโธรว ์กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ  (เวลาทอ้งถิน่
ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 6ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) ผา่นพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระ  

QR833 BKK- DOH  19.35-23.25  

QR031 DOH- LHR 01.15-06.00+1 

QR002 LHR- DOH  20.30-06.15+1   

QR832 DOH-BKK  07.05-17.45 

วนัทีห่นึง่       กรงุเทพฯ  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ - ทา่อากาศยานโดฮา  

วนัทีส่อง         ทา่อากาศยานโดฮา - ทา่อากาศยานนานาชาต ิฮทีโธรว ์– เมอืงเอดนิเบริก์ – ปราสาทเอดนิบะระ 

– มหาวทิยาลยัเอดนิเบอระ-หอศลิป์แหง่ชาตขิองกรงุลอนดอน -  Princess Street               อาหารเทีย่ง,เย็น 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

08.00 น.         จากนัน้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางสู่ น าท่านเขา้สู่เมอืงเอดนิเบริก์ (Edinburgh) 
(ระยะทาง8กม./23 นาที)  เมืองหลวงของสก็อตแลนด ์(Scothland) ดินแดนที่ตัง้อยู่ในพื้นที่ที่

สวยงาม น าทา่นเดนิทางสูย่า่นเมอืงเกา่ สูถ่นนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายส าคัญทีเ่ชือ่มสูพ่ระ

ต าหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyroodhouse) ซึง่เป็นทีป่ระทับของพระราชนิี เวลาเสด็จเยอืน

สกอตแลนด ์และเคยเป็นทีป่ระทับของพระนางแมรี

แห่งสก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาตสิก็อตอัน

น่าภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมัย  

                                 ทางดา้นของดนิเเดนยโุรป นับวา่เป็นดนิเเดนที่

สวยงามเเละมคีวามน่าสนใจเป็นอยา่งมากในเรือ่งของ

การมาท่องเทีย่วชมความสวยงามของธรรมชาตเิเละ

สถา ปัตยกรรมต่า งๆ  โดยหนึ่ ง ในประ เทศที่มี

นักท่องเที่ยวใหค้วามสนใจในการไปเที่ยวชมกัน

อย่างมากเลยก็คือที่ราบสูงทางตอนเหนือของ

อั งกฤษที่ เ ร า เ รี ยกกั นว่ า  ว ิหาร เซนต์ไจลส ์

(St.Giles Cathedral) น าท่านถ่ายรูป

มหาวิทยาลยัเอดินเบิร ์ก   (Edinburgh 

University) จากนัน้ไปยังหอศลิป์แหง่ชาตขิอง

กรงุลอนดอน(National Gallery of  London) 

เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลย หากไดม้า

เทีย่วทีก่รงุลอนดอน เมอืงหลวงของประเทศอังกฤษ 

เพราะภายในหอศิลป์แห่งนี้  มีภาพมากมายที่จัด  
แสดงใหช้มถงึ 2,300 ภาพ ซึง่แต่ละภาพก็จะมี

ประวัตเิป็นของตัวเองที่แตกต่างกันไป บางภาพยัง

เป็นผลงานของศลิปินระดับโลกอยา่ง ดาวนิช,ี ปิกัส

โซ ่ อกีดว้ย นอกจากนี้บรเิวณรอบ ๆ หอศลิป์นัน้ ยัง

ใช เ้ ป็นที่ จั ดงานแสดงดนตรีกลางแจ ง้  ซึ่งจะ

สับเปลีย่นหมนุเวยีนกันมาตามเทศกาล และเคยเป็น

สถานทีต่ัง้เวลานับถอยหลัง เพือ่เขา้สูง่านโอลมิปิก 2012 ทีอ่ังกฤษเป็นเจา้ภาพเชน่กัน เดนิทางสู ่

ถนนรอยลัไมล ์(Royal Mile) ถนนสายส าคัญทีเ่ชือ่มสู่ พระต าหนกัโฮลีรู่๊ด (Palace of 

Holyroodhouse) ซึง่เป็นที่ประทับของพระราชนิี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นที่

ประทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาตสิก็อตอันน่าภาคภูมใิจ ดว้ย

สถาปัตยกรรมรว่มสมัย น าทา่นถา่ยรปูเขาคาลตนั Calton Hill นัน้เป็น 

 ภูเขาที่มีขนาดไม่สูงมากนัก ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองเอดินบะระ เเละเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่

นักทอ่งเทีย่วใหค้วามนยิมในการมาเทีย่วชมความสวยงามของววิทวิทัศน์ 

เทีย่ง               รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่)  
น าท่า นถ่ายรูปปราสาทเอดินบะระ  (Edinburgh 
Castle) อันสง่างามดว้ยท าเลทีต่ัง้บนเนินเขาสงู มองเห็น
เดน่เป็นสงา่จากทกุมมุเมอืง เคยเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิส์
ก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อม
ปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย 
รวมทัง้ประเพณีการยงิปืนใหญใ่นเวลา 13.00 น. ของทกุวัน
ตลอด 150 ปีทีผ่่านมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต สรา้งใน
ครสิตศ์ตวรรษที ่12 เพื่อร าลกึถงึพระมารดาของกษัตรยิ์
เดวดิที่ 1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชัน้ในส่วนที่เป็น The 
Palace จัดแสดงเกีย่วกับเรื่องราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต 
จากนัน้น าทา่นไปช็อปป้ิงที ่Princess Street  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่)  

 ทีพ่กั: Holiday Inn Edinburgh City West หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 
หลังรับประทานอาหารเชา้ น าทา่นไปยังดนิแดน ภเูขา ทะเลสาบ Windermere (ระยะทาง168กม./2.53

ชม.)  เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเขตเลคดสิทรคิ และใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษ ใหท้่านสัมผัส

วนัทีส่าม  เมอืงวนิเดอร ์- ลอ่งเรอืRed Cruise – เมอืงอมัเบลิไซด ์- เมอืงแมนเชสเตอร-์สนามโอลดแ์ทรฟ                    

               ฟอรด์                                                                                              อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

บรรยากาศ และววิ ทวิทัศน ์ของ Windermere ถอืไดว้า่เป็นแหลง่ทีม่ทีวิทัศนส์วยงามธรรมชาตริอบทะเล

ที่เต็มไปดว้ยตน้ไม ้และดอกไมเ้มืองหนาวที่แลดูร่มรื่นจากนั้นออกเดินทางสู่เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์

(Windermere) สูเ่ขตเลคดสิทรคิ (Lake District) อทุยานแหง่ชาตทิีไ่ดรั้บการขนาน  นามวา่ดแีละ
สวยทีส่ดุขององักฤษ ทีก่วา้งขวางและครอบคลมุทะเลสาบถงึ 16 แหง่ น าทา่นสัมผัสกับบรรยากาศของ

ทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ 

เทีย่ง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)  

น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอื เพือ่ลอ่งเรอืในทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์(WINDERMERE LAKE CRUISE) 

ซึง่เป็นเรอืRed Cruise โดยใชเ้วลาประมาณ

30นาท ีโดยล่องเรอืจาก Bowness ไปยงัเมอืง

อมัเบลิไซด ์ (Ambleside) ชมบรรยากาศ

แหล่งที่พักตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุด ของ

อุทยานเลคดสิทรคิ ที่กวา้งขวาง ลอ้มรอบดว้ย

ดว้ยทะเลสาบถงึ 16 แหง่ ตระการตาดว้ยทวิเขา 

และน ้าตกต่างระดับความสงู 180 – 3,200 ฟิต 

สดูอากาศบรสิทุธิใ์หเ้ต็มปอด  เมือ่ท่านถงึเมอืง

อมัเบลิไซด ์( Ambleside) (ระยะทาง4.5กม./

9 นาที)  น าท่านไปยังเมืองแมนเชสเตอร์ อยู่

ทางตอนเหนอืของประเทศองักฤษ มสีโมสรโด่ง

ดังในวงการฟตุบอลของโลกคอื “แมนยู” หรอื 

“ปีศาจแดง” และมชีือ่เสยีงจากการเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแห่งแรกของโลก ไดก้ารยอมรับจากหลาย

ฝ่ายวา่ เป็นเมอืงรองของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังเป็นศูนยก์ลางสิง่ทอ ศลิปะ สือ่ และธุรกจิ

ขนาดใหญ ่และเป็นตน้ก าเนดิของวงดนตรทีีม่ชี ือ่เสยีงมากมาย ทัง้ระดับทอ้งถิน่และระดับนานาชาติ

ในเมอืงแมนเชสเตอร ์มโีรงละคร ศนูยแ์สดงงานศลิปะ และพพิธิภณัฑจ์ านวนมาก เชญิเยีย่มชมเมอืง

แมนเชสเตอรท์ีก่ าลังกลายเป็นแหล่งช็อปป้ิงชัน้น าดว้ย น าทานถ่ายรูปดา้นนอกกับสนามโอลด์

แทรฟฟอรด์ สนามทีส่รา้งนักเตะเก่ง ฝีเทา้ยอดของปีศาจแดงมาหลายสมัย สนามฟตุบอลของ

สโมสรแมนยฯู ทีจ่ัดวา่รวยทีส่ดุในโลก บา้นของทมีสโมสรแมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที5่)  

 ทีพ่กั: Holiday Inn Edinburgh City West หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที6่) 

      จากนัน้เดนิทางต่อสู่ เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon 

Avon) (ระยะทาง196กม./3.36 ชม.)  เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเอ

วอน อันเป็นบ้านเกิดของว ิลเลี่ยม เช็คสเปียร ์(William 
Shakespeare) กวทีีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ  ของอังกฤษ เดนิเทีย่วชม
เมอืงแสตรทฟอรด์ ซึง่ รม่รืน่ไปดว้ยสวนสาธารณะ น าท่านชมบา้น
เช็คสเปียร ์ (Shakespeare՚s Birthplace) และชวีติความเป็นอยู่
ของกวเีอกในอดตี ชมโบสถเ์กา่แก ่Holy Trinity แม่น ้าเอวอนอัน
เงียบสงบ และสถานที่ในประวัตศิาสตรท์ี่เกีย่วขอ้งกับกวีเอกผูน้ี้ 
อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึจากรา้นคา้มากมาย 

เทีย่ง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 

น าทา่นเดนิทางไปยังเมอืงเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water  ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีไ่ดรั้บการ

โหวตใหเ้ป็นหมู่บา้นทีม่คีวามสวยงามมากทีส่ดุในอังกฤษ ดว้ยลักษณะของตัว

อาคารทีม่คีวามโดดเดน่เฉพาะ ปลกูสรา้งตัวอาคารดว้ยหนิ ซึง่เป็นหนิ Cotswold 

stone เทา่นัน้ ภายในหมบูา้นจะมแีมน่ ้า Windrush ไหลผ่าน มเีป็ดหัวเขยีว

สวยงามเวยีนวา่ยเต็มแมน่ ้า เป็นหมูบ่า้นทีม่ธีรรมชาตสิดุแสนโรแมนตคิ จากนัน้

น าทา่นไปยังเมอืงคารด์ ิฟ๊ เมอืงหลวงของประเทศเวลส)์ (ระยะทาง100กม./

2.12 ชม.)   แวะใหท้่านถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้ของปราสาทคารด์ฟิฟ์ 

(Cardiff Castle) บรเิวณก าแพงโบราณ และเป็นสญัลักษณ์ส าคัญของ

เวลส ์เพราะเดมิเป็นที่พักของบรรดาขุนนางและผูป้กครองเมืองดว้ย 

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบั Cardiff City Hall  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที8่)  

 ทีพ่กั:  Radison Blu Cardiff หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
        (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

วนัทีส่ ี ่         เมอืงสแตรทฟอรด์ – บา้นเกดิเช็คสเปียร ์–  Bourton On The Water  - เมอืงคารด์ฟิฟ์ –  

                   ปราสาท คารด์ฟิฟ์ -  Cardiff City Hall                                                     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที9่) 

น าท่านไปยัง (เมอืงบาธ) (ระยะทาง85กม./2.3 ชม.)   เมอืงที่

สมเด็จพระเจา้เอ็ดการผ์ูท้ีรั่กความสงบไดท้ าพธิีราชาภเิษก เป็น

พระมหากษัตรยิอ์งักฤษทีม่หาวหิารบาธ ในปี พ  .ศ .1516 ตอ่มาใน

สมัยจอรเ์จยี บาธกลายเป็นเมอืงน ้าแร่ทีเ่ป็นทีน่ิยมกันมาก ท าให ้

เมอืงขยายตัวขึน้มากและมสีถาปัตยกรรมจอรเ์จยีทีเ่ดน่ๆ จากสมัย

นั้นที่สร า้งจากหินบาธที่เ ป็นหินสีเหลืองนวล สามารถเห็น

สถาปัตยกรรมแบบนี้ไดท้ั่วทัง้เมืองบาธ ท าใหเ้ป็นเมืองมีความ

สวยงาม เมอืงบาธไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นเมอืงมรดกโลก น าทา่นเขา้

ชมพพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซึง่

มปีระวัตกิารคน้พบทีน่่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุม่อาคารส าคัญของเมอืง คอื บรเิวณทีเ่ป็นทีตั่ง้ของบอ่

น ้าแร่รอ้นคงิส ์(The Sacred Spring)  สว่นทีส่อง คอื บรเิวณวัด และสว่นทีส่าม คอื บรเิวณทีเ่ปิด

บรกิารใหนั้กท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใชบ้รกิารน ้าแร่ซ ึง่มีทัง้สระว่ายน ้า,     บ่อน ้าแร่เย็นรอ้น-, 

หอ้งอบไอน ้า และสว่นทีเ่ป็น Turkish Bath น าทา่นเดนิทางสู ่ 

เมอืงอเมสบวัร ี(Amesbury) (ระยะทาง40 กม./1.3 ชม.)  เมอืงชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ 

อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องกรงุลอนดอนระหวา่งทางทา่นสามารถชมทัศนียภาพของชนบท

องักฤษ ทัง้ทุง่หญา้อนักวา้งใหญท่ีส่วยงามตามเสน้ทางผา่น 

เทีย่ง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

น า ท่ า น ช ม ก อ ง หิ น ป ร ะ ห ล า ด  ส โ ต น เ ฮ น จ ์

(Stonehenge) 1ใน 7สิง่มหศัจรรยข์องโลก กองหนิ

หรือแนวแท่งหินที่เ ป็นความลับด ามืดในช่วงหนึ่งของ

ประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3

กิโลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้นหินทรงสูงขนาดใหญ่

ประมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยูก่ลางทุง่นา เป็นรปูวงกลม

ซอ้นกันอยู่3วงมอีายุประมาณปลายยุคหนิถงึตน้ยุคบรอนซ ์

ใหท้า่นไดเ้ก็บ  ภาพทีร่ะลกึถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าทา่นไปยังเมอืงลอนดอน (ระยะทาง 120 กม./2 ชม.) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม(มือ้ที1่1) 

 ทีพ่กั:  Heston Hyde Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

(มือ้ที ่12) 

 น าท่านชมกรุงลอนดอน (ระยะทาง12.6กม./55นาท)ีมหา

นครอันยิง่ใหญ่ที่เต็มไปดว้ยประวัตศิาสตร์อันยาวนานเป็น

เมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอ านาจการ

ปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนยร์วม

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามแห่งหนึง่ของโลก  น าท่านเก็บภาพ

ความประทับใจสวยๆและเดนิชมววิโดยรอบ  ของ ทาวเวอร ์

ออฟ ลอนดอน (Tower of London) (ค่าทัวรไ์มร่วมค่าเขา้

ชมประมาณ14.50ปอนด์) สรา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลี่ยมที่1

แห่งอังกฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์

เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกนักรงุลอนดอน มี

การขดุคูคลองลอ้มรอบปราสาทเพือ่ป้องกันระหว่าง  ก าแพง

ชัน้ในและนอก ปัจจบุันใชเ้ก็บมหามงกฎุและเครือ่งเพชรของ

พระราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่แห่งประวิต  ิ  ศาสตร์ที่

วนัทีห่า้   เมอืงบาธ – เขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั – เมอืงอเมสบวัร ี-กองหนิประหลาด สโตนเฮนจ ์– เมอืงฮาวน์

สโลว ์                                                                                                                        อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

วนัทีห่ก      กรงุลอนดอน - ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน - สะพาน Tower Bridge- หอนาฬกิาบิก๊เบน – ลอนดอนอาย -      

                  อาคารรฐัสภา Parliament House- จตัรุสัราฟลัการ-์พระราชวงับคักิง้แฮม-ถนนออ๊กฟอรด์         

                                                                                                                            อาหารเชา้,เทีย่ง 



 

 

ยาวนานและมีสีสันทั ้งสยดสยองและ น่ากลั ว 

เนือ่งจากครัง้หนึง่ทีน่ีเ่คยเป็นคกุและทีป่ระหารมากอ่น 

ใกล ้ๆ กันเป็นทีต่ัง้ของสะพาน Tower Bridge อกี

สัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบันเป็น  

พพิิธภัณฑ์ซึง่เป็นกลุ่มอาคารและหอคอย จากนั้น

เดนิทางไป ชม หอนาฬกิาบิก๊เบน (BIG BEN) ของ

กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ ตัง้อยูบ่นหอสูง 180 

ฟตุ หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟตุ ตัวเลขบอกเวลายาว  24 

นิว้ ระฆงัตหีนักถงึ 14 ตัน สรา้งขึน้โดย เอ็ดมันต ์เมคเกตต ์เดนสิัน เป็นนาฬกิาทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก

เป็นศูนยค์วบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรนีชิ ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทางวทิย ุ

BBC  ลอนดอนในการ  ถ่ายทอดเสียงการตีระฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬกิาประจ า

พระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์ซ ึง่ในปัจจุบันใชเ้ป็นรัฐสภา อังกฤษ ตัง้อยูท่ศิตะวันออกเฉียงเหนือ

ของพระราชวัง หอนาฬกิาถูกสรา้งหลังจากไฟไหมพ้ระราชวังเวสต์มนิสเตอร์เดมิ เมือ่วันที่ 16 

ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส ์แบรร์ ีเป็นผูอ้อกแบบ โดยมคีวามสงู 96.3 เมตร ตัวนาฬกิาอยูส่งู

จากพืน้ 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม ซึง่แขวนไว ้ บรเิวณชอ่งลมเหนือหนา้ปัดนาฬกิา ตัว 

อาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรยี (Victorian gothic)  และบน

สะพาน  Westminster ทา่นสามารถบนัทกึภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึง่เป็นชงิชา้

สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วที่

ไดรั้บความนยิมและเป็นจุดดงึดูดนัก ท่องเทีย่วไดอ้ยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกว่า 3 ลา้นคนต่อปี

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูหนา้ วหิารเวสตม์นิสเตอร ์แอบบยี ์(Westminster Abbey) เดมิเป็นส านัก

สงฆ ์(แอบบ)ี แต่ปัจจุบันเป็นวัดนกิายอังกลคิันทีต่ัง้อยูท่างตะวันตกของพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์

ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่สถาปัตยกรรม  ส่วนใหญ่เป็นแบบกอธคิ นอกจากหอคอยที่

เป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกอธคิ แอบบเีวสต์มนิสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใชใ้นการท าพระราชพธิีบรม

ราชาภเิษกและทีฝั่ง  พระบรมศพของพระ  มหากษัตรยิอ์ังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ ์ระหว่างปี 

ค.ศ. 1546 ถงึปี ค.ศ. 1556 แอบบไีดรั้บเลือ่นฐานะขึน้เป็นมหาวหิาร ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จ

พระราชนิีนาถเอลซิาเบธที่ 1 แอบบกี็ไดรั้บแต่งตัง้ใหเ้ป็นพระอารามหลวง (Royal Peculiar) 

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับอาคารรฐัสภา (Parliament House) อาคารทีก่่อสรา้งตามแบบ

สถาปัตยกรรมยโุรป  มขีนาดใหญม่ากทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศในซกีโลกใต ้มหีอ้งต่างๆ มากถงึ 

4,500 หอ้ง พืน้ทีใ่ชส้อยกวา้งขวางถงึ 250,000 ตารางเมตร แตล่ะ  หอ้งตกแตง่อยา่งทันสมัยดว้ย

งานศลิปะอะบอรจิิน้หลายพันชิน้ จดุเดน่อยูท่ีเ่สาธงขนาดใหญส่งูเดน่เป็นสงา่   

     ทีใ่ชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 8 ปี  

เทีย่ง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3)  

น าผ่านชม จตัุรสัราฟัลการ ์(Trafalgar Square) เป็นจัตุรัสทีใ่หญ่ ตัง้อยู่ใจกลางกรุง

ลอนดอน กลางจัตรัุสนัน้มอีนุสาวรยีล์อร์

ดเนลสัน วีรบุรุษคนส าคัญของอังกฤษ 

ตัง้อยู่บนเสาสูงใกล ้ๆ กันเป็นที่ตัง้ของ

พระบรมรปูทรงมา้ของพระเจา้ชาลสท์ี ่1 

และป้ายเริม่ตน้กโิลเมตรหรือไมล์ที่ 0 

ท ร า ฟั ล ก า ร์ ส แ ค ว ส์ ยั ง เ ป็ น จุ ด ที่

นักทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยภาพ จากนัน้น า

ท่ า น ช ม แ ล ะ ถ่ า ย รู ป ด้ า น น อ ก 

พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham 

Palace) ซึง่เดมิเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะไดรั้บการสถาปนาเป็นพระราชวัง ประจ าราชวงศ์

องักฤษ และผา่นชม วงเวยีนพคิคาดลิ ีเลสเตอรส์แควรร์ายลอ้มไปดว้ยโรงภาพยนตร ์ ภายใน

จัตุรัสมรีูปปั้น “ชารล์ ี แชปปลนิ” ดาราตลก

ในยุคภาพยนตร์ขาวด า กลางจัตุรัสมีน ้าพุ

เช็คสเปียรส์รา้งเป็นอนุสรณ์ไวใ้นศูนยก์ลาง

การละครแห่งนี้  ทางเดนิรอบๆจัตุรัสมรีอย

ประทับฝ่ามือของดาราฮอลลีวูดหลายคน

รวมทัง้ป้ายของบรษัิทสรา้งภาพยนตรย์ักษ์

ใหญ่ของโล  ก จากนัน้ไปยัง (มหาวหิาร
เซนตพ์อล St. Paul’s Cathedral) เป็น



 

 

วหิารเก่าแก่ทีม่คีวามสวยงามมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ใจกลางกรุงลอนดอน น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford Street) เป็นย่านชือ่ดังในกรุงลอนดอน 

ประเทศองักฤษ มคีวามยาวถงึ 1.6 กม มรีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าขององักฤษ และชอ้ปป้ิง

เซ็นเตอรม์ารวมกันอยู่บนถนนเสน้เดียวกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท, 

หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลุยส,์หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ อสิระอาหารเย็นตาม

อธัยาศยั ถงึเวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั:  Heston Hyde Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
            (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ (มือ้ที ่14) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศัยเต็มวัน 
ในกรุงลอนดอน หรือรอบนอก ซึ่ง
สามารถเดนิทางไดง้่าย โดยรถไฟใต ้
ดนิ Tube รถเมล์ ที่ครอบคลุมการ
เดนิทางทั่วกรงลอนดอนและรอบนอก 
หรือท่านจะเลือกไปเที่ยวชมบรเิวณ
รอบนอกกรงุลอนดอน เชน่ เมอืงแคม
บริดจ์ ซ ึง่เป็นเมืองมหาวทิยาลัยน่า
เที่ ย ว  ซึ่ง ใ ช เ้ ว ล า เ ดินท า ง จา ก
ลอนดอนไม่เก ิน1ชั่วโมงโดยรถไฟ 
หรอืจะไปเมอืงวนิเซอรเ์ทีย่วชมพระราชวัง Windsor ซึง่อยูท่างทศิตะวันตก โดยสามารถเดนิทางไป
กลับจากลอนดอนไดง้า่ยๆ ดว้ยรถไฟ กรณีทีท่า่นเลอืกเทีย่วในลอนดอน จะมมีวิเซีย่มส าคัญมากมาย 
ซึง่มทีัง้เสยีค่าเขา้ชม และ ไม่เสยีค่าเขา้ชมอาท ิเช่น บรติชิมวิเซีย่ม National Museum ขึน้
ลอนดอนอาย น่ังเรอืล่องแมน่ ้าเทมส ์น่ังรถบัสเปิดประทุน Big Bus เป็นตน้  หรอืไปชอ้ปป้ิงหา้งดัง 
Harrods ไดต้ามอัธยาศัย หรือท่านจะไปถ่ายรูปหนา้สนามบอล สแตมฟอร์ดบรดิจ์ (Stamford 
Bridge) ซึง่เป็นสนามฟตุบอลของสโมสรฟตุบอลเชลซ ีทีต่ัง้อยูท่ี ่ฟลูัม ลอนดอนก็สามารถไปได ้มี
ไกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น  (อาหารเทีย่งและค า่อสิระตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: Heston Hyde Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 
 
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่15) 

                   น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ ส ะ พ า น มิ ล เ ล น เ นี ย ม 
(Millennium Bridge) หรอืเป็นรจูักในสะพานทาง
เทา้มลิเลนเนยีมแหง่เมอืงลอนดอน คอื สะพานแขวน
โครงสรา้งเหล็กส าหรับคนเดนทิีส่รา้งขา้มแมน่ ้าเทมส ์
เชือ่มต่อเขตแบงคไ์ซด ์(Bankside) กับเขตตัว
เมอืง ลอนดอน ตัง้อยู่ระหว่างสะพานเซาทว์าร ์ 
(Southwark Bridge) และสะพานรถไฟแบล็ค

เฟรยีร ์ (Blackfriars)สะพานมลิเลนเนียมผ่านชม

โรงละครโกลบ (Globe Theater) และ หอศลิป์
แบงคไ์ซด(์Bankside) ตอนเหนือของสะพาน และผ่านชม โรงเรยีนแหง่เมอืงลอนดอน 
(School of London) 

เทีย่ง              รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร Four Season (มือ้ที1่6)  

วนัทีเ่จ็ด             อสิระฟรเีดย ์ใหท้า่นเลอืกทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                

                                                                                                                                                          อาหารเชา้ 

วนัทีแ่ปด          สะพานมลิเลนเนยีม- สะพานเซาทว์ารค์ -สะพานรถไฟแบล็คเฟรยีร ์-โรงละครโกลบ –หอศลิป์

แบงคไ์ซด-์โรงเรยีนแหง่เมอืงลอนดอน - หา้งสรรพสนิคา้แฮรร์อด – สนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์                   

                                                                                                                              อาหารเชา้,เทีย่ง 



 

 

ปิดทา้ยดว้ยการช็อปป้ิงที่หา้งสรรพสนิคา้แฮร์

รอด (Harrods) สนิคา้ถูกจัดแบง่เป็นหอ้งๆ เชน่ 

หอ้งน ้าหอม หอ้งกระเป๋าแบรนดเ์นม หอ้งนาฬกิา 

หรือหอ้งเครื่องประดับ เดินช็อปป้ิงที่นี่ เหมือน

เดนิช็อปป้ิงอยู่ในพระราชวัง เพราะการตกแต่งแต่

ละหอ้งช่างหรูหราอลังการ โดยเฉพาะโถงบันได

เลื่อนที่เป็นสถาปัตยกรรมโรมันผสมบันไดเลื่อน

ส ไ ต ล์ อี ย ิ ป ต์  แ ถ ม เ ดิ น อี ก นิ ด ก็ จ ะ ถึ ง

หา้งสรรพสินคา้  Harvey Nichols บน

ถนน Knightsbridge  เดินช็อปป้ิงที่นี่ให ้

บรรยากาศเหมอืนเดนิบนแคทวอลก์ ลูกคา้นอ้ยแต่เป็นระดับเอกซค์ูลซฟี สนิคา้และแบรนดด์ังมี

ใหเ้ลอืกหลากหลาย แฟชัน่เปรีย้วล ้ามากกว่าหา้งฯเพือ่นบา้น หลายยีห่อ้เป็นดไีซเนอรห์นา้ใหม่

ทีม่าแรง ถงึแมไ้มไ่ดซ้ือ้ของแตก่็กลับออกมาดว้ยอาการอิม่อกอิม่ใจอารมณ์คลา้ยๆไดช้ม 

        งานศิลปะสมัยใหม่ จนถึงเวลานัดหมาย น าท่านเดินทางสู่สนามบนินานาชาตฮิีทโธรว ์

(ระยะทาง13กม./57   

         นาท)ี     เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลับ 

 18:00            สนามบนินานาชาตฮิทีโธรวแ์ละรอขึน้เครือ่ง 

 20:30            น าทา่นเหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR002 

06:15            เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตโิดฮาและ แวะเปลีย่นเครือ่ง 

07:05            ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเทีย่วบนิ QR832 

17:45            เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

หมายเหต ุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ,การจราจรหรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 
- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 
2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
 
3.การช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท และคา่บรกิารวซีา่ 6,000 บาท รวมเป็น 26,000 บาท 
(กรณุาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่และส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มกบัหลักฐานโอนเงนิมดัจ าคา่ทัวร)์ 
 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-

กลับและจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3 หนา้) **กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับ

กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้
ทกุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่
ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

วนัทีเ่กา้        ทา่อากาศยานโดฮา – เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

https://www.cigna.co.th/health-wellness/travel-planner-tool/london/suggestion-places#Harrods
https://www.cigna.co.th/health-wellness/travel-planner-tool/london/suggestion-places#Harvey%20Nichols
https://www.cigna.co.th/health-wellness/travel-planner-tool/london/suggestion-places#Knightsbridge


 

 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ  30 กโิลกรมั (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืข ึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนั
วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 
MSIG แบบแผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหตุ  
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีาย ุ1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ  
76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทยผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีาย ุ   
76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่า
ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอบุัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี ้
ทา่น 
 สามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครอง
เพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

  4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
  5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
  6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
  7.คา่วซีา่ดว่น กรณีทา่นสง่เอกสารยืน่ไมท่ันวซีา่ปกต ิประมาณ 6,900 บาท 
  8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 30 GBP ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ และน า้ใจจากทา่น 
  9.ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศองักฤษและคา่บรกิาร ทา่นละ 6,000 บาท  

 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บ
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   



 

 

12. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบ
แผนประกนัภยั แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม์
ประกนัภยั  โดยทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทั
น าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและ
ขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์า
ทีบ่รษัิทฯ  
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 
** กรณุากรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอืน่ๆทีป่ระกอบการยืน่วซีา่ใหก้บับรษิทั 

หลงัจากจองทวัร ์ก าหนดไมเ่กนิ 10 วนั เนือ่งจากควิวซีา่จะไมส่ามารถล็อกควิไดห้ากเอกสารขอ้มลูยงัไม่

ครบถว้น ** 

*อาจมบีางชว่งทีค่วิยืน่วซีา่มจี านวนมากทางบรษิทัรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่นก าหนด 

 

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ 

1.ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองทีV่FS Global (เทรนดี ้ชัน้28) เพราะตอ้งพมิพล์ายนิว้มอื และสแกนม่านตา 

(เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกบัทา่น และด าเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งด าเนนิการนัดควิยืน่วซีา่ ( ในการท าควิวซีา่ เอกสารทุกอยา่งของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดก่อน และทางเราจะกรอก

ออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยูก่บัทางสถานฑตูและในระหว่างด าเนนิการไม่

สามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้

หมายเหต:ุ ผูย้ ืน่ค าขอทกุคนตอ้งไปทีศ่นูยรั์บค าขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 5 ปีตอ้งไปปรากฏตัวทีศ่นูยด์ว้ย แต่

ไม่ตอ้งใหข้อ้มลูชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ)  เด็กทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญ่พาไปดว้ย และผูใ้หญ่นี้จะตอ้งไม่ใช่

เจา้หนา้ทีข่องวเีอฟเอส  

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 20-15 วนัท าการ 

 **ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ ืน่วซีา่องักฤษ ตามวนัเวลาทีน่ดัหมาย ** 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

1.หนงัสอืเดนิทาง(Passport) เลม่ปัจจบุนัทีม่อีายไุมต่ ่ากวา่  6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึ

ประเทศไทย หากเคยมพีาสปอรต์เลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก่็ตาม กรุณาจัดสง่ใหก้ับทางบรษัิท 

และน าไปแสดงกบัเจา้หนา้ที ่ณ ศนูยย์ืน่วซีา่องักฤษ VFS Global เพือ่งา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ของทา่น  
 

2.เอกสารสว่นตวั แปลภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
  -  ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ )ภาษาไทย(  
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี้ 
  ( - ส าเนาทะเบยีนสมรส /ส าเนาทะเบยีนหยา่/ ส าเนาใบมรณะบตัร  ) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 
กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี บดิาและ)มารดาเดนิทางไปดว้ย( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี /บดิา)มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา -มารดา  

   โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้  หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง



 

 

จากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกับบคุคลทีส่าม พรอ้ม
กบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต /อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่าม
) ทะเบยีนบา้นของทา่นพรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์ (มารดา-ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา/โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการ
เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 
บดิา มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับตุร และเซน็เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่-กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง 
จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดียว 

 

3.หลกัฐานการท างาน /หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุนั )เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่(  

3.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานปัจจบุนั   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจ

อยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

3.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ )พค.0403( , หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ )DBD(, )คัด
ส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ(  

 

 3.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไมรั่บพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

3.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5  กรณีเป็นแมบ่า้น  ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส /ใบมรณะ )กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ (, หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี   ใน

กรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ี จ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม(ีSponsor Letter)  ระบุชือ่-สกุล     วัน 

เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนัชีจ้ดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

3.6  กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ Freelance, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสาร

ประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  จดหมาย ชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

4.หลกัฐานการเงนิ  

4.1  กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ หรอืส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ า    )บัญชสี่วนตัว ( 

รายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 3 เดอืน )กรณุาเลอืกบญัชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้ -ออก สม า่เสมอ ( และมี

ยอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบญัชนัีน้ๆไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยได ้
อยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร  )Bank Certificate( 
ซึง่ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนั Statement ขา้งตน เป็นภาษาองักฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro เทา่นัน้ 

 

 

4.2  ผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใช้จ่ายเอง  จ าเป็นตอ้งเขียนหนังสือรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง 

Sponsor Letter และขอหนังสอืรับรอง  /สนับสนุน ค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านัน้  โดยใหบุ้คคลที่เป็นผูส้นับสนุน 

Sponsor  ด าเนนิการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกบัขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank 

Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบชุือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญชSีponsorและระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง  /ผูท้ี่

ไดรั้บการสนับสนุน  (เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกับพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเท่านัน้    

)กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วัน 
 

 หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรู ์Bookbank  หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขที่

ก าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 
 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่  
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 
5.เงือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 
 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่  กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ  เนื่องจาก
บรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซี่า  และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/
ขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้ หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มลูของท่านเป็นเท็จ  ขอ้มลูไมถู่กตอ้งกับความเป็นจรงิ /ท่านอาจถูก
ปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์และจัดส่งใหเ้จา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่
ทันท ี )ภายใน 3-5  ( หากด าเนนิการล่าชา้  อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทุก
กรณี 

การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 

หากถกูปฎเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 สถานทูตอาจมกีารสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามที่

สถานทูตนัดหมาย( โปรดแต่งกายสภุาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่่าน ตลอดทัง้ชว่ย



 

 

ประสานงานกบัทางการสถานทตู และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอื
ใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่ของท่าน 
เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย )โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง(  

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
  

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 15-20 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตน สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ืน่วซีา่องักฤษ ตามวนัเวลาทีนั่ด

หมาย ** 

 
กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MISTER , MRS , MISS , MASTER)   .............................................................................. 

2. ชือ่ - นามสกลุ เดมิ (หากม ีโปรดระบ)ุ ................................................................................................... 

 เหตผุลทีเ่ปลีย่น (เชน่ สมรส ฯลฯ) ...............................  เปลีย่นเมือ่วันที ่(วัน/เดอืน/ปี) ....................... 

3. วัน/เดอืน/ปี เกดิ ..........................................  อาย ุ............... ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................ 

4. ทีอ่ยูปั่จจบุนั  ................................................................................................................................ 

ต าบล .................... อ าเภอ .................... จังหวดั .................... รหัสไปรษณีย ์

โทรศัพทบ์า้น .............................................................  มอืถอื ............................................................... 

5.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบุนั ทา่นอาศัยมากีปี่  ....................................... 

6. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)  สมรส(ไมจ่ดทะเบยีน)  หยา่รา้ง   มา่ย 

7.ชือ่-สกลุ บดิา ................................................ และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานทีเ่กดิ................. 

8.ชือ่-สกลุ มารดา ............................................. และ วัน/เดอืน/ปี เกดิ.............. สถานทีเ่กดิ.................. 

9.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส และบตุรของทา่น ไดแ้ก ่ชือ่-สกลุ,วัน/เดอืน/ปี เกดิ เลขทีพ่าสปอรต์ 

สถานทีเ่กดิ 

1.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ ........................ 

เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์............................. 

2.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ ......................... 

 เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์............................. 

3.ชือ่-นามสกลุ ..................................... วัน/เดอืน/ปีเกดิ ......................... สถานทีเ่กดิ .........................  

เลขหนังสอืเดนิทาง ...................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

10.ทา่นม ีPassport หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่หรอืไม ่(ถา้มกีรณุาระบรุายละเอยีด) 

- เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม ่ ........... 

- เลขพาสปอรต์ .................. วันออก ........... วันหมดอาย ุ............ สามารถถอืมาวันยืน่วซีา่ไดห้รอืไม ่ ........... 

11.ประวัตกิารเดนิทางไปตา่งประเทศภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา  

1.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ..................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง .................. 

2.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ...............................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ................ 

3.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 

4.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 

5.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 



 

 

6.ประเทศ ........................วัน/เดอืน/ปี ทีเ่ดนิทางไป ................................จดุประสงคใ์นการเดนิทาง ............... 

12. บคุคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรณุาระบ ุ

ชอื-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

ชือ่-สกลุ ........................................................................   ความสมัพันธ ์.............................. 

13.ทา่นเคยท างานเหลา่นีห้รอืไม ่(ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย สือ่มวลชน ขา้ราชการ) .................... 

14.อาชพีปัจจบุนั (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................................... 

ต าแหน่งงาน/คณะ สาขาวชิาทีเ่รยีน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองทีท่า่นใชย้ืน่สถานทตู) .................................... 

ลักษณะ/รายละเอยีดของงานทีป่ฏบิตั ิ.................................................................................................... 

ชือ่บรษัิท/ทีท่ างาน/ชือ่รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ..........................................................................  

ทีอ่ยูเ่ลขที ่........................ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน .......................................... 

ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............................ 

รหัสไปรษณีย ์................. โทรศัพทท์ีท่ างาน ................................ อเีมล ์................................................ 

15.วันทีเ่ริม่ตน้ท างาน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองการงาน โปรดระบ ุวัน/เดอืน/ปี)  .................................................. 

16.รายไดต้อ่เดอืน (ตรงกนักบัหนังสอืรับรองการงาน) ............................................บาท  

17.อาชพี/รายไดเ้สรมิ นอกเหนอืจากอาชพีหลกั ถา้ม ี(กรณุาระบรุายละเอยีด)  .................................................... 

18.คา่ใชข้องทา่นทัง้หมด ตอ่เดอืน  .................................... บาท 

19.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่งๆ ตอ่เดอืน  ..........................  บาท 

20.ทา่นมหีลักทรัพยส์ว่นตวันอกเหนอืจากเงนิฝาก อะไรบา้ง เชน่ พันธบตัร, สลาก, หุน้, ใหเ้ชา่ ฯลฯ (ถา้มกีรณุาระบ)ุ 

.................................................................   รวมเป็นจ านวนเงนิ  ............................................. บาท 

21.มเีงนิยอดคงเหลอืในบญัชเีงนิฝากออมทรัพย/์สะสมทรัพย ์เป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่……………………………….. บา 

22.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยไดร้บัวซีา่องักฤษ หรอืไม ่

  ไมเ่คย   เคย โปรดระบปุระเภทวซีา่ ...................  วัน/เดอืน/ปี ทีไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่........................ 

23.ภายใน 10 ปี ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษ ........ คร ัง้ (โปรดระบ)ุ 

ประเภทวซีา่ทีไ่ดรั้บ ................. วัน/เดอืน/ปี ทีอ่นุมตัวิซีา่ .................  วัน/เดอืน/ปี หมดอายวุซีา่ ..................... 

ทา่นเดนิทางออกจากประเทศไทยในวันที ่....................... และเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษในวันที ่....................... 

24.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่องักฤษ หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย โปรดระบเุหตผุล.............................................................. 

                                 วนั/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ ...................................................... 

25.ภายใน 10 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยโดนปฏเิสธวซีา่ เขา้ประเทศอืน่ๆ (นอกเหนอืจากประเทศองักฤษ) หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย โปรดระบเุหตผุล ............................................................. 

                                      วัน/เดอืน/ปี ทีโ่ดนปฏเิสธ.................................................. 

26. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

   ตวัผูข้อวซีา่เอง  มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

    เชค็เดนิทาง  กรณุาระบชุือ่ .......................................................... 

       บตัรเครดติ  ความสมัพันธ ์.........................................................   

       เงนิสด   เหตผุล ................................................................ 

 



 

 

 หากจัดส่งเอกสารใหก้ับแผนกวซี่าล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่าจากทาง

สถานทตู         กรณีวซีา่ของทา่นไม่ไดรั้บการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบทกุกรณี!! 
 

เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกขอ้มูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบทา้ย

โปรแกรมทัวร)์ 

- จัดสง่ใหเ้จา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ เพือ่ท าการสง่ชือ่ยืน่ค ารอ้งขอรับควิวซีา่ ภายใน 3 วัน หลังจากทา่นช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวร ์

- กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูทีท่า่นกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารท ี

จะใชย้ืน่สถานทตู เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทตูผา่นระบบ 

ออนไลน ์หากน าสง่ขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

- หากหน่วยงานยงัไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบบัจรงิได ้กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของ 

ทา่นใหช้ดัเจน (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ 

และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

- กรณุาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อยา่งชา้ไม ่

เกนิ 2 สปัดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

- ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้
บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
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